
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНО 
ПРОИЗВОДСТВО ДО ХХ ОС НА КАБ. 

 

Уважаеми делегати и гости, настоящият междинен отчетен доклад 
пред ОС на КАБ е първия доклад за дейноста на КДП в сегашния и 
мандат. Той обхваща отчетния период между XVIII-то извънредно Общо 
събрание на КАБ, проведено на 09.03.2019 г. в гр. София, и настоящето 
ХX ОС. 

Ще Ви преставя данни за извършената от КДП дейност в този 
период:  

1. Бяха проведени 13 заседания на КДП (Протоколи № 180-192). 
Общо участие на членовете на КДП на заседанията е 95%. Няма 
отсъстващи по неуважителни причини.  

2. Беше разгледана и обсъдена входяща кореспонденция, 
състояща се от 82 писма. От тях 13 броя бяха жалби и сигнали от лица, 
не членове на КАБ, на всички тях бяха изпратени писма, уведомяващи ги 
да заплатят такса за разглеждане от Комисията на техните сигнали от 
240 лева, от които бяха платени 2 такси. 

 Беше изготвена и изпратена изходяща кореспонденция, състояща 
се от 112 писма. 

3. За периода бяха разгледани общо 76 казуса.  

4. От тях КДП е взела решения за налагане на дисциплинарни 
наказания и изпратила за гласуване в УС на КАБ по  3 от казусите, по 
които са наложени следните наказания: 

4.1. Лишаване от пълна проектантска правоспособност за срок от 1 
година. 

4.2. Глоба от 2000 лв.  

4.3. Глоба от 1800 лв.  

За първите две предложения членовете на УС са приели мотивите 
на КДП и са гласувани предложените наказания, които не са обжалвани 
и са влезли в сила. Третото предложение не е гласувано все още от УС, 
който на три свои поредни заседания, проведени след внасяне на 
предложенията на КДП, не събра необходимия кворум за да проведе 
гласуване. Съществува реална опасност да изтече срокът за 
произнасяне на Управителния съвет, което ще е пречка за налагане 
наказанието. Обръщам внимание, че съгласно чл. 35 от ЗКАИИП 
Управителният съвет се произнася с решение в тримесечен срок, 
считано от постановяване на решението на КДП. Новоизбраният УС 
задължително трябва да се събере с достатъчен кворум преди 
13.11.2020 и да изпълни закановите си задължения и да гласува това 
предложение на КДП. 



5. При изпълнение на своите задължения членовете на КДП стрикно 
съблюдават законовите и уставни процедури и срокове при разглеждане 
на постъпилите жалби и сигнали и при образуване на дисциплинарни 
производства.   

 След получаване на жалба или сигнал от колеги, членове на КАБ 
или външни за КАБ физически или юридически лица, членовете на КДП 
подробно се запознават с предоставените документи и при 
необходимост изискват от жалбоподателите допълнително да 
представят доказателства за твърденията си в жалбата или сигнала, 
както и да поискат допълнителна информация от трети лица или 
ведомства. След това се уведомява с писмо члена на КАБ за жалбата 
срещу него с приложените към нея материали, внесени от 
жалбоподателя, и му се дава 14 дневен срок да даде обяснения. 

 След получаване на обясненията КДП обсъжда казуса и взема 
решение за образуване или за необразуване на дисциплинарно 
производство. 

 При наличие на доказателствен материал за нарушения по чл. 32 
от ЗКАИИП, КДП образува дисциплинално производство на съответния 
член на КАБ (или вписан в регистрите и). Комисията отново го уведомява 
писмено и му дава 14 дневен срок за обяснения. 

 В предвидения от закона 1 месечен срок от образуване на 
дисциплинарното производство КДП взема решение за наказание, което, 
заедно с цялата преписка, се внася в УС в 7 дневен срок. В решението 
са изложени подробно всички факти и обстоятелства по казуса и 
мотивите на комисията за конкретното решение за наказание. Видът и 
размерът на наказанието се определя, като се вземат предвид формата 
на вината, накърнените интереси, причините и условията, довели до 
извършване на нарушението, и други смекчаващи или отегчаващи 
обстоятелства. 

 Следва да се отбележи и тенденцията към подобряване на 
комуникацията с общински и държавни институции. Вече по-скоро са 
изключение случаите, в които те отказват да предоставят изискана 
информация.  

 Следва да отчетем и факта, че все повече трети лица се обръщат 
към КДП за да търсят разрешаване на възникнали проблеми. Това се 
дължи на нарастващата съдебна практика, в която се съдържат 
постановените съдебни решения в полза на КАБ при обжалване на 
дисциплинални наказания, до която имат достъп всички юристи и 
адвокати. 

 6. Необходимо е новият УС на КАБ спешно да изготви работещ 
механизъм за ефективно прилагане на влезлите в сила 
дисциплинарни наказания, какъвто до момента липсва. 

 Аргументите за тази необходимост са следните: 



 Председателят на КДП изпрати писмо до УС да разгледа на своето 
заседание на 29.06.2020г. поставени въпроси относно влезлите в сила 
последни 4 дисциплинарни наказания. Писмото не беше разгледано и 
обсъдено на това заседание. Впоследствие КДП поиска писмено от 
председателя на УС да направи проверка дали се изпълняват 
ефективно тези наложени с решение на настоящия УС наказания, 2 от 
които са предложени от членовете на КДП от предишния мандат. 

 Арх. Н. Баровски спешно събра исканата информация по тези 
случаи и на 12.08.2020г. изпрати писмен отговор.  

 - При първия случай са наложени наказания лишаване от ППП за 
срок от една година, две глоби и са присъдени да заплати съдебните 
разноски по делата за обжалване на наказанията. В този случай 
наказаният колега доброволно е изплатил наложената глоба, 
присъдените съдебни разноски и е върнал печата за ППП за времето на 
отнемането и.  

 - При втория случай е наложено наказание лишаване от ППП за 
срок от една година, което е влязло в сила на 20.02.2019 след 
определение на ВАС, последна инстанция, като са присъдени да се 
заплатят 7500 лева съдебни разноски. За този случай няма 
информация кога и дали изобщо е иззет печатът за срока на 
отнемане на ППП. Присъдените съдебни разноски са преведени на КАБ 
на 12.08.2020г. (забележете – това е датата на писмото-отговор на арх. 
Н.Баровски – година и половина след влизане в сила на наложеното 
наказание).  
 - При третия случай е наложено наказание лишаване от ППП за 
срок от една година с решение на УС от 08.10.2019г., което не е 
обжалвано и е влязло в сила. От получената информация е видно, че 
печатът на наказания колега е предаден с протокол в съответната РК на 
29.06.2020г. (забележете, това е датата на заседанието на УС, към когото 
беше отправено питането – повече от 8 месеца след влизане в сила на 
наложеното наказание). 

 - При четвъртия случай е наложено наказание глоба в размер от 
2000 лева с решение на УС от 08.10.2019г., което не е обжалвано и е 
влязло в сила. Предприети са действия по събиране на глобата, която 
наказаният архитект отказва да заплати доброволно и вероятно  
предстои образуване на съдебно и изпълнително производство. 

 Обръщам внимание на заложените в Устава изисквания, а именно 
в чл.50а. (нов 2007) Глобите по чл. 36 ал. 1, т. 2 от ЗКАИИП се събират в 
едномесечен срок след приключване на производството по 
Административно процесуалния кодекс (АПК), а в случаите на липса на 
съдебно производство – в едномесечен срок от произнасянето на 
решението на Управителния съвет на Камарата, съответно от 
получаване на съобщението, че същото е изготвено.  



 Неприлагане на влязлото в сила наказание лишаване от пълна 
проектантска правоспособност за съответния срок крие сериозна 
опасност наказаните лица да продължат неправомерно да практикуват, 
без за имат право на това. Това може да доведе до сериозни рискове за 
възложителите, включително и до отмяна на разрешения за строеж. 

 Напълно очевидно е, че поставеният проблем изисква спешно 
решение. 

7. Тук ще споменем за проблем който е коментиран нееднократно и 
в предишни доклади на КДП. Това е нормата в Чл. 33. (3) от ЗКАИИП - 
Дисциплинарното производство се образува не по-късно от два месеца 
от откриване на нарушението и не по-късно от една година от 
извършването му.  

Този едногодишен срок в много случаи е крайно недостатъчен за 
жалбоподателите за научаване на извършени дисциплинарни нарушения 
и немалък брой такива остават без последствия поради изтекла давност. 
 Решението на този проблем е в промяна на ЗКАИИП в тази му част. 

8. Решението на следващите проблеми е обаче е единствено в 
нашите ръце. 

- Първият от тях е ниската посещаемост на заседанията на УС. 
Съгласно чл. 35 (1) от ЗКАИИП решението на КДП за наказание се 
приема с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете 
му, т.е, за да е валидно решението на УС на КАБ следва  да е  
подкрепено най-малко от 21 от членовете му. На практика 
безотговорното поведение на някои от членовете на УС бламира 
своевременното  налагане на дисциплинарни наказания или изобщо го 
осуетява. А зад всяко едно дисциплинарно производство се крие 
огромен труд по събиране и анализиране на доказателства от членовете 
на КДП, проведени няколко заседания за обсъждането му. Всяко едно 
решение на КДП съдържа над 10, понякога близо 20 страници, 
включващи фактическа обстановка и юридическа обосновка, послужили 
като мотив за налагане на наказанието. Понякога преписките по по-
комплицираните казуси достигат обем от стотици страници. На този фон 
неявяването на член на УС единствено да гласува подобни решения 
според нас няма основателно оправдание. 

- Вторият проблем е заложен в правилника за провеждане на 
заседанията на УС на КАБ, последно изменен с протокол 
№24/17.05.2019г., и приет от настоящия УС, а именно: - Чл. 2.(3) 
Отсъстващите по уважителни причини Председатели на РК, 
упълномощават свои представители за участие в заседанията на УС. 

Този текст от Правилника е неиздържан юридически. При 
гласуване на решения за налагане на дисциплинарни наказания с 
участието на такива пълномощници, ако тези решения се обжалват в 
съда, те ще бъдат отменени. Това обезсмисля сериозната и задълбочена 



работа на членовете на КДП, юридическия консултант и технически 
сътрудници по тези случаи и ще са налице доказани, но  
несанкционирани дисциплинарни нарушения, което уронва сериозно 
престижа на нашата Камара. Присъствието на пълномощници в УС, 
заместващи избраните лица, е порочна практика. Те нямат правото да 
гласуват, а гласът им не следва да бъде отчитан. Само лично пряко 
избраните председатели на РК имат право да гласуват. Въпросът дали 
пълномощниците са легитимни да заместят пълноправно пряко избрано 
от ОС на КАБ или РК лице, неговата вътрешна воля и убеденост и до 
колко това лице-член на УС може да делегира своите права на избрано 
и упълномощено от него трето лице е дискусионен и би могъл да се 
тълкува като процедурно нарушение, водещо до отмяна на всяко 
наложено дисциплинарно наказание. 

Необходимо е спешна промяна на Правилника за провеждане на 
заседанията на УС на КАБ и отмяна на възможността в заседанията да 
участват, гласуват и приемат решения пълномощници, вместо 
легитимните избрани членове. Най-сигурен вариант е да се включи 
изрична забрана за участие на пълномощници в Устава. 

В заключение искам да благодаря на членовете на Комисията за 
активната и задълбочена работа, на техн. секретари Мария Спасова и 
Люсиена Георгиева и на юридическият консултант на КДП - адв. Христо 
Казармов за безупречните юридически консултации и становища.  

 

 

 

 

 

 

     Арх. Румен Йотов 

        Председател на КДП на КАБ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


